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Introdução 
 

1.1. O Código de Ética e Conduta (“Código”) da GEO Capital Gestora de Recursos Ltda., inscrita no 
CNPJ 19.331.654/0001-26 (“Geo Capital”), tem por objetivo expressar os princípios, 
conceitos e valores que devem ser adotados, bem como as regras que devem ser cumpridas 
por todos os sócios, diretores, administradores, funcionários, representantes, colaboradores, 
ou estagiários da Geo Capital (“Colaborador” ou no seu plural “Colaboradores”). O presente 
regulamento está em conformidade com o disposto no item 2.7 do Ofício Circular CVM/SIN 
Nº 05/2014 e no art. 15 da Instrução CVM nº 558/15 que dispõe regras que orientam a 
conduta de todos os Colaboradores no exercício de suas funções, especificamente aos temas 
relacionados abaixo: 

 
1. Introdução 
2. Princípios gerais 
3. Segregação de Atividades 
4. Política de Conflitos de Interesse 
5. Política de Confidencialidade e Sigilo das Informações 
6. Política de Segurança da Informação 
7. Programa de Treinamento 
8. Política de Investimentos Pessoais 
9. Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 
10. Política de Suitability 
11. Política Anticorrupção 
12. Controles e Procedimentos Internos 

 
1.2 Este Código é parte integrante das regras e procedimentos internos que regem a conduta da 

Geo Capital e Colaboradores, nos quais ambos devem respeitar o estabelecido nos termos 
presentes do Código. 

 
1.3 A responsabilidade de fiscalização e verificação do cumprimento do Código, caberá ao Diretor 

de Controles Internos e Gestão de Risco (“Diretor de Compliance” ou área “Compliance”), 
conforme as regras e mecanismos presentes. 

 
1.4 Para esta finalidade, a Geo Capital indicou o sócio FABIO MAEYAMA, inscrito sob o CPF/MF 

291.387.118-69, como Diretor de Compliance conforme contrato social devidamente 
registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

 
1.5 O descumprimento de qualquer regra estabelecida no Código por parte dos Colaboradores, 

poderá acarretar, a exclusivo critério da Geo Capital, advertência, suspensão ou demissão por 
justa causa, se aplicável). A aplicação da sanção estará sujeita à gravidade e sua reincidência, 
sem prejuízo do direito da Geo Capital de solicitar indenização pelos eventuais prejuízos, 
perdas, danos ou lucros cessantes através de medidas legais cabíveis. 
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1.6 A Geo Capital, através do Compliance, poderá utilizar os registros, sistemas de monitoramento 
eletrônico e documentos armazenados digital ou fisicamente para averiguação periódica do 
cumprimento das normas pelo Colaboradores. 

 
1.7 Todo o conteúdo salvo em rede, computadores e arquivos pessoais poderão ser acessados 

para fins de verificação. Da mesma forma, mensagens de correio eletrônico e conversas 
telefônicas poderão ser monitoradas, interceptadas e escutadas com o único intuito de 
verificação do cumprimento de normas sem que represente invasão de privacidade dos 
Colaboradores já que se tratam de ferramentas de trabalho disponibilizadas pela Geo Capital. 

 
1.8 A diretoria da Geo Capital, inclusive por intermédio do Diretor de Compliance, será 

responsável por promover ampla divulgação das disposições do presente Código, garantindo 
que seu conteúdo seja de conhecimento de todos os Colaboradores. 

 
1.9 A aplicação de sanções pelo descumprimento do presente Código é de responsabilidade dos 

Diretores da Geo Capital e do Compliance a seu exclusivo critério. 

 
1.10 Os Colaboradores deverão aderir formalmente às regras de conduta estabelecidas por este 

Código, assim como ao Termo de Confidencialidade, conforme modelo anexo obrigando-se a 
respeitar suas disposições. O Colaborador que infringir quaisquer disposições do presente 
Código estará sujeito às sanções aqui previstas. 
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2. Princípios gerais 
 

2.1 Os princípios gerais que devem nortear as condutas da Geo Capital e seus Colaboradores, são: 
 

(i) Lealdade: O Colaborador tem o dever de lealdade com a Geo Capital e seus clientes, 
devendo abster-se de práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os 
clientes da Geo Capital. Os Colaboradores deverão reportar ao Diretor de Compliance 
as situações, circunstâncias e eventos que possam potencialmente representar 
conflito de interesses; 

 
(ii) Honestidade: O Colaborador deve agir de forma ética, visando atender o interesse da 

Geo Capital e de seus clientes. Deve predominar, no trabalho, o espírito de equipe, a 
confiança e a conduta compatível com os princípios da Geo Capital. Cargo, função, 
posição hierárquica ou de influência não serão utilizados com o intuito de obter 
favorecimento para si ou para terceiros; 

 
(iii) Responsabilidade: O Colaborador deve agir com pleno conhecimento dos assuntos 

de sua responsabilidade, com plena diligência e cuidado, devendo declarar-se inapto 
quando a situação assim requerer. Igualmente, o Colaborador deve evitar ações que 
possam colocar em risco o patrimônio da Geo Capital e de seus clientes, a imagem da 
Geo Capital; 

 
(iv) Integridade: O Colaborador atuará sempre em defesa dos melhores interesses da Geo 

Capital, mantendo sigilo especialmente sobre negócios e operações de importância 
estratégica. Deverá empregar, no exercício das suas funções, a mesma atitude em 
consonância com os mais elevados padrões éticos que empregaria na relação com 
terceiros e na administração dos seus próprios negócios e abstendo-se de práticas 
incompatíveis com os princípios, conceitos e valores aqui estabelecidos; 

 
(v) Uso Adequado de Equipamentos: O Colaborador deverá ter cuidado com o 

patrimônio da Geo Capital, utilizando as instalações, equipamentos e materiais de 
maneira correta, profissional e responsável, evitando desgastes, avarias ou perdas. O 
Colaborador deve obedecer ao disposto na Política de Segurança da Informação, 
quando da utilização de tais recursos, os quais são destinados exclusivamente para 
fins profissionais; 

 
(vi) Obrigação de Denunciar: O Colaborador que se considerar em situação de conflito de 

interesses, desrespeito, discriminação, pressão ou práticas abusivas deve comunicar, 
imediatamente, tal fato ao Diretor de Compliance e à diretoria da Geo Capital; e 

 
(vii) Igualdade de Tratamento: O Colaborador deve eximir-se de atitudes discriminatórias 

na sua relação com os clientes e com demais Colaboradores, procurando dispensar 
tratamento igualitário em situações similares, sendo que são repudiadas quaisquer 
manifestações de preconceito na Geo Capital. 
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2.2. O Compliance e cada um dos membros da Geo Capital promoverão a aplicação das regras 
presentes no Código, devendo zelar individualmente pelo cumprimento do aqui disposto, da 
regulamentação aplicável, bem como das regras de auto-regulamentação que a Geo Capital 
esteja sujeita. 

 
2.3. A Geo Capital preza por relações de longo prazo, transparente e justa, e da mesma forma os 

Colaboradores devem abster-se de práticas que possam ocasionar conflitos de interesses na 
negociação com fornecedores, clientes, prestadores de serviço ou qualquer agente nos quais 
representem a Geo Capital. 

 
2.4. Todos os Colaboradores, por meio da adesão e assinatura do presente Código estão cientes 

das disposições aqui contidas comprometendo-se a zelar pela aplicação dos princípios de 
conduta ética. 

 
2.5. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Termo de Adesão do presente Código 

atestam para todos os efeitos que irão praticar os princípios estabelecidos no exercício de 
suas funções pela Geo Capital. 
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3. Segregação das Atividades 
 

3.1. O capítulo em questão tem por objetivo evidenciar a política de segregação das atividades 
prestadas pela Geo Capital, em particular, às atividades de administração de carteiras e 
valores mobiliários e da distribuição de cotas de fundos de investimentos geridos pela mesma 
instituição gestora. 

 
3.2. A Geo Capital atuará somente na distribuição própria de seus fundos e carteiras. 

 
3.3. Todos os Colaboradores da Geo Capital que tiverem suas atividades profissionais relacionadas 

com as atividades principais da Geo Capital serão alocados para desempenhar suas funções 
em local fisicamente segregado, lhes sendo serão disponibilizados linhas telefônicas 
específicas e diretórios de rede privativos e restritos, promovendo, desta forma, a efetiva 
segregação das atividades desempenhadas pela Geo Capital. 

 
3.4. O Diretor de Compliance da Geo Capital, quando e se oportuno, promoverá a aplicação das 

regras aqui contidas, de forma a assegurar a segregação física das instalações entre áreas 
responsáveis pelas atividades prestadas pela Geo Capital. 

 
3.5. O Compliance será responsável por monitorar o bom uso de instalações, equipamentos e 

informações comuns a mais de um setor da empresa. 

 
3.6. Todas as informações confidenciais serão preservadas e estão cobertas pelo presente Código, 

sendo o Compliance responsável pela identificação e aprovação dos Colaboradores que 
podem ter acesso a tais informações. 

 
3.7. As regras de sigilo e conduta em relação às informações confidenciais serão tratadas no 

capítulo de Política de Confidendialidade e Sigilo de Informações. 
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4. Política de Conflitos de Interesse 
 

4.1. Conflitos de interesse são situações decorrentes dos interesses divergentes ou conflitantes 
com os interesses da Geo Capital e de cotistas do fundos e carteiras geridos pela Geo Capital 
(“Conflito de Interesses”), na medida que tais situações possam afetar a capacidade individual 
ou coletiva de representar os interesses da Geo Capital e de seus clientes com imparcialidade 
e de forma justa. 

 
4.2. A Geo Capital incentiva identificação de qualquer potencial conflito de interesse, por entender 

que no seu dever fiduciário deve prevalecer a lealdade, boa fé, diligência e transparência com 
seus clientes. 

 
4.3. Sempre que um Conflito de Interesses for identificado, o Colaborador tem a obrigação de 

informar imediatamente o Compliance sobre sua existência e abster-se de consumar o ato ou 
omissão originadores do Conflito de Interesse, até decisão por parte do Compliance ou dos 
diretores da Geo Capital. 

 
4.4. São potenciais fontes de Conflito de Interesses as relações entre a Geo Capital, Fundos e 

carteiras, Colaboradores, Investidores, atividades e/ou negócios externos, presentes, 
vantagens e benefícios financeiros ou não financeiros. 

 
4.5. Os Colaboradores não devem aceitar para si ou em nome de terceiros, qualquer tipo de 

benefício, favor, presentes, promessas ou dinheiro que possam influenciar o desempenho de 
suas funções na Geo Capital, seja por recompensa ou por ato ou omissão decorrente de suas 
responsabilidades. 

 
4.6. Os benefícios de valor superior a R$ 100 (quer forma individual, que de maneira agregada no 

período de 12 meses) que venham ser recebidos deverão ser comunicados para o Compliance 
e estarão sujeitos a devolução e/ou aprovação da diretoria da Geo Capital. Caso não seja 
possível por força de ocasião ou tempo, a regra é sempre não aceitar, de forma cordial e 
alinhada com os princípios estabelecidos nesse Código. 

 
4.7. A Geo Capital não utiliza atualmente nenhum tipo de soft dollar, que por definição, traz 

consigo potenciais conflitos de interesse. Nesse sentido, todos os serviços de informação, 
relatórios e dados são adquiridos ou produzidos com recursos da Geo Capital. 

 
4.8. O Compliance irá adotar procedimentos descritos neste Código para monitorar tais 

relacionamentos e identificar de forma ativa potenciais Conflitos de Interesse, não eximindo 
a responsabilidade de cada Colaborador de reportar qualquer evento potencial. 

 
4.9. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Termo de Adesão do presente Código, 

atestam para todos os efeitos que estão em acordo e cientes das políticas estabelecidas e 
possíveis sanções aplicáveis ao não cumprimento da política. 
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5. Política de Confidencialidade e Sigilo das Informações 
 

5.1. As regras estabelecidas nessa política visam proteger a Geo Capital e os seus clientes acerca 
da divulgação inapropriada de informações que possam representar quebra de sigilo ou uso 
inapropriado da propriedade intelectual da Geo Capital e seus clientes. 

 
5.2. Definição: serão consideradas “Informações Confidenciais” todas e quaisquer informações 

e/ou dados de natureza confidencial (incluindo, sem limitação, todas as informações técnicas, 
financeiras, operacionais, econômicas, bem como demais informações comerciais) referentes 
à Geo Capital, suas atividades e seus clientes e quaisquer cópias ou registro dos mesmos, orais 
ou escritos, contidos em qualquer meio físico ou eletrônico, que tenham sido direta ou 
indiretamente fornecidos ou divulgados em razão da atividade de administração de ativos e 
carteiras de valores mobiliários e/ou atividades de distribuição dos fundos geridos pela Geo 
Capital, ainda que tais informações e/ou dados não estejam relacionados diretamente aos 
serviços ou às transações aqui contempladas. 

 
5.3. Não serão consideradas Informações Confidenciais todas as informações de domínio público, 

de fácil acesso ou que tenham sido divulgadas por terceiros por boa-fé, desde que o 
Colaborador tenha o direito de divulgar sem obrigação de confidencialidade. 

 
5.4. Fica estabelecido que o Colaborador é expressamente obrigado a manter o sigilo das 

Informações Confidenciais transmitidas, fornecidas e/ou divulgadas em função das suas 
atividades através da Geo Capital ou em função do seu vínculo. A reprodução, utilização, 
divulgação, sem expressa autorização formal do titular é vedada a todos os Colaboradores. 

 
5.5. Todos os materiais produzidos e utilizados pela Geo Capital e/ou por seus clientes, é 

considerada material de propriedade da Geo Capital, sendo vedada aos Colaboradores a 
utilização para fins próprios, cessão, alienação ou divulgação para terceiros. Os materiais 
incluem, mas não se limitam a: informações sobre negócios, técnicas, planilhas, formulários, 
projetos, desenvolvimentos de qualquer natureza, produtos e serviços, mesmo que estes 
possuem significativa participação ou elaboração do Colaborador. 

 
5.6. Os Colaboradores, ao aderirem ao Código, dão ciência formal e expressa de que todo o 

conteúdo produzido por eles passa a ser de propriedade intelectual da Geo Capital. 

 
5.7. Caso o Colaborador tenha que divulgar qualquer informação confidencial, por determinação 

judicial ou autoridade competente, deverá comunicar imediatamente o Compliance tão logo 
receba a solicitação e previamente à divulgação, limitando-se a divulgar estritamente a 
Informação Confidencial solicitada. 

 
5.8. A Geo Capital, através do Compliance, poderá: 

 
(i) manter diferentes níveis de acesso a pastas e arquivos eletrônicos de acordo com as 

funções dos Colaboradores através da disponibilização de login e senhas individuais e 
intransferíveis; 
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(ii) monitorar o acesso dos Colaboradores a sites, blogs, fotologs, webmails, entre outros, 
bem como os e-mails enviados e recebidos; e 

 
(iii) poderá gravar as ligações telefônicas de Colaboradores realizadas ou recebidas por meio 

das linhas telefônicas disponibilizadas pela Geo Capital para a atividade profissional de 
cada Colaborador, especialmente, mas não se limitando, às ligações da equipe de 
atendimento e da mesa de operações da Geo Capital. 

 
5.9. Caso um Colaborador tenha acesso a qualquer informação que não tenha sido previamente 

autorizada deverá, imediatamente: 

 
(i) abster-se de usar tal informação em seu favor, para clientes da Geo Capital ou para 

terceiros, sob pena de demissão por justa causa; 

 
(ii) informar a Diretoria acerca do ocorrido indicando: a informação obtida, a forma como tal 

informação foi obtida e fonte da informação. 

 
5.10. Todas as Informações Confidencias recebidas devem ser analisadas pelo Colaborador 

atentamente, principalmente, mas não limitado a: 

 
(i) Insider Trading: significa a compra e/ou venda de títulos e valores mobiliários através 

do uso de informação privilegiada, com a intenção de conseguir benefício próprio ou 
terceiros; 

 
(ii) Front Running: significa a realização de operações de compra e/ou venda de títulos e 

valores mobiliários de forma a concluir e/ou obter vantagem econômica 
antecipadamente a outros; 

 
(iii) Qualquer outra prática que não esteja alinhada com os interesses da Geo Capital e 

seus clientes conforme previsto no Código, podendo ser aplicado ao Colaborador o 
rigor das sanções previstas no Código. 

 
5.11. A vigência da Informação Privilegiada deve ser observada durante todo o período de 

relacionamento do Colaborador com a Geo Capital e seus clientes, inclusive após o término. 

 
5.12. Ao final do vínculo de um Colaborador com a Geo Capital, o mesmo deverá devolver todos os 

livros, registros, relações e outros materiais manuscritos, escritos à máquina, impressos ou 
arquivados de forma eletrônica, que contenham qualquer informação relacionada com os 
negócios da Geo Capital. 

 
5.13. O acesso às instalações físicas da Geo Capital é restrito aos colaboradores e controlado por 

crachás eletrônicos. O acesso de pessoas estranhas à Geo Capital a áreas restritas somente 
será permitido com a permissão expressa de Colaborador autorizado pelo Diretor de 
Compliance. 
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5.14. Sempre que houver a ocorrência de descumprimento ou suspeita ou indício de 
descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste Código ou aplicáveis às 
atividades da Geo Capital, de acordo com os procedimentos estabelecidos, o Compliance 
poderá se utilizar dos registros e sistemas de monitoramento eletrônico e telefônico 
disponíveis para verificar a conduta dos Colaboradores envolvidos, sendo facultado o acesso 
pela Geo Capital a quaisquer informações, contatos, documentos e arquivos gerados pelas 
atividades profissionais desenvolvidas na Geo Capital, ou que transitem pela sua 
infraestrutura de TI. 

 
5.15. Caso tenham conhecimento de que qualquer Colaborador tenha violado as regras contidas 

neste Código da Geo Capital, com atenção especial ao disposto nessa política, os demais 
Colaboradores obrigam-se a reportar tal falta ao Compliance e/ou Diretoria da Geo Capital, 
sob pena de ser considerado corresponsável diante de omissão. 

 
5.16. O Diretor de Compliance será responsável por aplicar, bem como controlar, supervisionar e 

aprovar eventuais exceções ao cumprimento da Política de Confidencialidade e Sigilo das 
Informações. 

 
5.17. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Termo de Adesão do presente Código, 

atestam para todos os efeitos que estão em acordo e cientes das políticas estabelecidas e 
possíveis sanções aplicáveis ao não cumprimento da política. 
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6. Política de Segurança da Informação 
 

6.1. Essa política tem como objetivo estabelecer regras que orientem o controle de acesso a 
informações confidenciais pelos Colaboradores, bem como estabelecer regras para utilização 
de equipamentos, e-mail, gravação e instalação de arquivos nos computadores da Geo Capital. 

 
6.2. Os Colaboradores receberão, no momento de sua contratação, um usuário e senha, pessoal e 

intransferível para acesso à rede da Geo Capital e correio eletrônico. 

 
6.3. Os arquivos com dados e informações relativas a cada uma das atividades desenvolvidas pela 

Geo Capital ficarão alocados de forma que apenas os Colaboradores da área relacionada à 
atividade terão acesso às informações confidenciais e sigilosas relativas à sua atividade. 
Apenas o administrador do sistema, o prestador de serviços de tecnologia e os diretores da 
Geo Capital terão acesso a todas as pastas. 

 
6.4. Os computadores e demais equipamentos disponibilizados aos Colaboradores deverão ser 

utilizados com a finalidade de atender aos interesses da Geo Capital, sendo facultada a 
utilização, de forma moderada, para fins particulares. 

 
6.5. A instalação de aplicativos, bem como Downloads para uso profissional, podem ser realizados 

com prévia autorização do Compliance, podendo realizar inspeções para averiguar a utilização 
de acordo com a função exercida, sanções poderão ser aplicadas se tal ato possa trazer algum 
tipo de risco para a Geo Capital e seus clientes ou se for caracterizado o uso impróprio dos 
equipamentos da Geo Capital para fins diversos. 

 
6.6. O correio eletrônico disponibilizado pela Geo Capital (“E-mail Corporativo”) caracteriza-se 

como correio eletrônico corporativo para todos os efeitos legais, especialmente os 
relacionados aos direitos trabalhistas, sendo sua utilização preferencial voltada para alcançar 
os fins comerciais aos quais se destina. O E-mail Corporativo pode ser utilizado para fins 
particulares, desde que de forma moderada. 

 
6.7. As mensagens enviadas ou recebidas através do E-mail Corporativo, os anexos relacionados e 

navegação através da rede mundial de computadores estarão sujeitas a monitoramento, 
sendo o Compliance responsável pela verificação periódica dos acessos e da utilização de 
mecanismos para resguardar os interesses da Geo Capital. 

 
6.8. O Colaborador deverá verificar o conteúdo das mensagens recebidas através do E-mail 

Corporativo no momento da abertura da mensagem evitando sobre qualquer hipótese a 
manutenção ou o arquivamento de conteúdo ofensivo, discriminatório, pornográfico ou 
vexatório, sendo a responsabilidade apurada de forma específica em relação ao destinatário 
da mensagem. Os E-mails Corporativos poderão ser inspecionados pela Geo Capital, a critério 
da área de Compliance, a qualquer tempo e sem prévia notificação. 
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6.9. Todos os acessos remotos serão monitorados pelo Compliance, sendo passíveis de verificação 
periódica e sem prévio aviso. 

 
6.10. A Geo Capital utiliza a tecnologia de armazenamento de dados na nuvem (“eCloud 

Computing”). Essa tecnologia permite maior segurança no acesso aos dados, uma vez que as 
credenciais podem ser validadas até 2 vezes, uma ao se conectar ao computador e uma 
segunda ao se conectar ao servidor através da rede mundial de computadores. 
Adicionalmente, além do firewall de segurança nos servidores para acesso a sua rede, as 
informações são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana pela empresa contratada. 

 
6.11. Os dados armazenados no eCloud Computing também contam com rotinas de Backup e 

realocação automática de servidor em casos de falha, garantindo a integridade e o acesso aos 
dados armazenados bem como a continuidade nos negócios. 

 
6.12. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Termo de Adesão do presente Código, 

atestam para todos os efeitos que estão em acordo e cientes das políticas estabelecidas e 
possíveis sanções aplicáveis ao não cumprimento da política. 
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7. Política de Treinamentos 
 

7.1. Todos os Colaboradores, ao serem admitidos na Geo Capital, deverão aderir ao presente 
Código, bem como participar de treinamento, a ser ministrado pelo Compliance, conforme a 
Instrução CVM nº 558 Art. 21 incisos I, II e II. O treinamento abrangerá entre outros: 

 
(i) apresentação dos princípios que norteiam as atividades da Geo Capital; 

 
(ii) sigilo e confidencialidade das informações; 

 
(iii) acesso a informações confidenciais; 

 
(iv) apresentação da política de investimentos pessoais; 

 
(v) discussão acerca das situações que podem configurar conflitos de interesse e 

procedimentos a serem adotados nesse sentido; 

 
(vi) discussão acerca das certificações a serem obtidas, bem como de cursos a serem 

frequentados pelos Colaboradores enquanto estiverem vinculados à Geo Capital; e 

 
(vii) discussão sobre os termos e condições deste Código, bem como as consequências 

decorrentes do não cumprimento das suas disposições. 

 
7.2. Adicionalmente, os Colaboradores submeter-se-ão a atualizações periódicas conforme venha 

a ser determinado pelos sócios, diretores da Geo Capital ou pelo Compliance. 

 
7.3. Os treinamentos e atualizações serão ministrados anualmente nos horários e dias agendados 

pela Geo Capital e, nesse sentido, os Colaboradores deverão ser notificados com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias. 

 
7.4. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Termo de Adesão do presente Código, 

atestam para todos os efeitos que realizaram o treinamento e estão cientes das políticas 
estabelecidas e possíveis sanções aplicáveis ao não cumprimento da política. 
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8. Política de Investimentos Pessoais 
 

8.1. A política dispõe sobre os critérios que orientam os investimentos pessoais dos Colaboradores 
da Geo Capital (“Política de Investimentos Pessoais”). As disposições aqui listadas devem ser 
observadas em todas as negociações pessoais efetuadas por qualquer Colaborador da Geo 
Capital diretamente ou indiretamente no mercado financeiro de capitais, bem como através 
de terceiros ou qualquer pessoa jurídica a ele vinculada. 

 
8.2. Ao aderir a presente política os Colaboradores reconhecem e concordam que sua tomada de 

decisão em relação a investimentos pessoais no mercado financeiro e de capitais estará 
limitada e deverá ser feita de acordo com as regras aqui estabelecidas. Adicionalmente, 
quaisquer operações efetuadas em nome dos Colaboradores ou das pessoas listadas no item 
8.2 acima devem ser totalmente segregadas daquelas efetuadas em nome da Geo Capital. 

 
8.3. Caberá ao Compliance o controle, supervisão e aprovação de exceções, sendo a 

responsabilidade do Compliance assegurar mecanismos para mitigar infrações, conflitos e 
prover disclosure sempre que necessário da ocorrência de eventos de resgate de 
Colaboradores que possam afetar potencialmente os seus clientes. 

 
8.4. É vedada a atuação dos Colaboradores em realização de negócios no mercado de capitais em 

favor ou no interesse de terceiros, bem como prestar, pessoalmente, consultoria de valores 
mobiliários ou assessoria de qualquer natureza a terceiros que não estejam em linha com os 
interesses ou objetivos comerciais da Geo Capital. 

 
8.5. É vedada a aquisição pelo Colaborador ou em nome das pessoas listadas no item 8.2 acima de 

ações negociadas em bolsa de valores ou em mercado de balcão organizado de empresas 
listadas no Brasil ou no exterior. 

 
8.6. Os Colaboradores que detiverem posição de ações, conforme disposto no item 8.5, adquiridas 

previamente à sua contratação pela Geo Capital, deverão comunicar imediatamente ao 
Compliance para averiguação, estando sujeito à solicitação de liquidação imediata ou em 
prazo determinado. 

 
8.7. Os Colaboradores não poderão negociar derivativos de qualquer natureza, listados ou não 

listados, no Brasil ou no exterior. 

 
8.8. Os Colaboradores poderão comprar cotas de fundos, geridos ou não pela Geo Capital, em 

condições de mercado conforme oferecidas a demais investidores. 

 
8.9. Os Colaboradores poderão adquirir títulos de renda fixa, tais como títulos públicos federais 

brasileiros e também de crédito privado (CDB, LF, LCI, LCA, CRI, Debêntures não conversíveis) 
no Brasil ou no exterior. 
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8.10. A participação societária ou empregatícia em negócios privados deve ser encaminhada para o 
Compliance para análise para verificação de atendimento a norma, regulamentação e Código 
vigente. 

 
8.11. Fica estabelecido, em atendimento ao item 2.8 do Ofício Circular SIN nº 05/2014, que 

aplicação de recursos por funcionários nos fundos geridos pela Geo Capital, traz alinhamento 
e em determinadas situações potenciais conflitos de interesse, sendo facultado ao Compliance 
e aos diretores da Geo Capital a divulgação de resgates materiais de Colaboradores aos 
investidores potencialmente afetados de resgates relevantes de Colaboradores. 

 
8.12. Semestralmente, os Colaboradores emitirão declaração confirmando o cumprimento da 

Política de Investimentos Pessoais estabelecida por este Código. 

 
8.13. Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da Geo Capital e seus 

Colaboradores, os princípios que regem a negociação de valores mobiliários por 
Colaboradores são: 

 
(i) O dever de sempre colocar os interesses dos clientes, da Geo Capital bem como a 

integridade dos mercados, a frente do interesse pessoal; 

 
(ii) A necessidade de que todos os negócios pessoais com títulos e valores mobiliários e 

modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro sejam coerentes 
com esta política, de forma a evitar conflitos de interesse; e 

 
(iii) O padrão básico em que o pessoal de administração de investimentos não poderá tirar 

vantagens inadequadas da atividade que exercem. 

 
8.14. A não observância, má conduta ou omissão com relação às cláusulas desta política ou às 

diretrizes Éticas da Geo Capital será considerada como negligência profissional e 
descumprimento do presente Código, sujeitando o Colaborador envolvido às devidas sanções 
legais, regulamentares e disciplinares. 

 
8.15. Como procedimento, todos os Colaboradores deverão passar semestralmente uma revisão de 

suas posições e movimentações para o Compliance através do preenchimento da Anexo III - 
Declaração de Investimentos Pessoais. 

 
8.16. Adicionalmente, o Compliance em conjunto com o Diretor de Gestão de Recursos, irá 

promover uma sessão de atualização de revisão do referido formulário com a eventual 
presença dos Colaboradores para averiguação das finalidades de investimentos, sem que isso 
represente qualquer tipo de quebra de sigilo bancário. 

 
8.17. Os Colaboradores, ao firmarem ciência através do Anexo III - Declaração de Investimentos 

Pessoais do presente Código, atestam para todos os efeitos que estão cientes das políticas 
estabelecidas e possíveis sanções aplicáveis ao não cumprimento da política. 



GEO Capital – Código de Ética e Conduta Page 16 

 

 

9. Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 
 

9.1. Em cumprimento a Lei 9.613, de 03 de março de 1998 e de acordo com a Circular 3.461, de 24 
de julho de 2009 e Carta-Circular 2826, de 4 de dezembro de 1998, ambas editadas pelo Banco 
Central do Brasil, bem como a Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999, a prevenção da 
utilização dos ativos e sistemas da Geo Capital para fins ilícitos, tais como crimes de “lavagem 
de dinheiro”, ocultação de bens e valores, é dever de todos os Colaboradores da Geo Capital. 

 
9.2. Caberá ao Compliance estabelecer a implementação, monitoramento e fiscalização do 

cumprimento, pelos Colaboradores, da Política de combate à Lavagem de Dinheiro (“PLD”) da 
Geo Capital. 

 
9.3. A Geo Capital tomará todas as medidas cabíveis para prevenir a prática de atividades suspeitas 

de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O não cumprimento das regras 
estabelecidas sujeitarão o infrator a demissão imediata, estando o mesmo sujeito a 
responsabilidade criminal. 

 
9.4. Qualquer suspeita de operações financeiras e não-financeiras que possam envolver atividades 

relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, bem como 
incorporar ganhos de maneira ilícita, para a Geo Capital, clientes ou para o Colaborador, 
devem ser comunicadas imediatamente aos diretores da Geo Capital e ao Compliance. 

 
9.5. A Geo Capital adota a política de análise e identificação do investidor, com o objetivo de 

conhecer seus clientes (“know your client”), através de regras estabelecidas para identificar e 
conhecer a origem da constituição do patrimônio dos recursos financeiros dos clientes e 
manter os seguintes procedimentos: 

 
(i) Manter as informações cadastrais dos clientes atualizadas; 

 
(ii) Monitorar as operações realizadas pelos clientes, de forma a evitar o usa da conta por 

terceiros; 

 
(iii) Identificar o beneficiário final das operações; 

 
(iv) Identificar pessoas politicamente expostas e supervisionar rigorosamente a relação de 

negócio mantida; 

 
(v) Verificar sempre a compatibilidade econômico financeira dos clientes; e 

 
(vi) Verificar o perfil de risco adequado para o cliente. 



GEO Capital – Código de Ética e Conduta Page 17 

 

 

9.6. Conforme INCVM 301, Artigo 6º o Compliance monitorará continuamente as seguintes 
operações ou situações envolvendo títulos de valores mobiliários: 

 
(i) operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação 

profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das 
partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; 

 
(ii) operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas 

quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; 

 
(iii) operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência 

de negócios de qualquer das partes envolvidas; 

 
(iv) operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir 

artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários 
respectivos; 

 
(v) operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma 

contumaz, em nome de terceiros; e 
 

(vi) operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 
relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

(vii) operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, 
objetivamente, fundamento econômico; 

 
(viii) operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades 

constituídas em países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as 
recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo - GAFI; 

 
(ix) operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

 
(x) transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores 

mobiliários; 
 

(xi) operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a 
qualificação técnica do cliente ou de seu representante; 

 
(xii) depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de 

cliente, ou para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura; 

 
(xiii) pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou 

resgates de valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; 

 
(xiv) situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus 

clientes; 
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(xv) situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e 
 

(xvi) situações em que as diligências previstas no item 9.5. não possam ser concluídas. 
 

9.7. Conforme disposto no Art. 7º A da INCVM 301 o Compliance comunicará a CVM, anualmente, 
até o último dia útil do mês de janeiro, por meio de sistema eletrônico disponível na página 
da CVM na rede mundial de computadores, a não ocorrência no ano civil anterior das 
transações ou propostas de transações passíveis de serem comunicadas. 

 
9.8. Os Colaboradores deverão comunicar ao Compliance e a Diretoria da Geo Capital, que por sua 

vez compromete-se a comunicar aos órgãos competentes (COAF), em até 24h a contar da 
ocorrência do fato, todas as transações ou propostas que possam constituir-se em sérios 
indícios ou movimentações atípicas que possam caracterizar crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores provenientes dos crimes elencados na legislação 
aplicável. 

 
9.9. A Geo Capital manterá registro de todas as transações envolvendo títulos ou valores 

mobiliários, de forma a identificar e reportar tempestivamente aos reguladores competentes 
as transações de seus clientes, fundos e carteiras. 

 
9.10. Todas as contrapartes serão previamente analisadas pelo Compliance e serão listadas, 

revisadas e auditadas periodicamente. 

 
9.11. Os fundos e carteiras da GEO Capital realizam somente operações de compra e venda de 

ações, títulos públicos federais ou de dívida soberana em bolsa de valores ou balcão 
organizado. Os fundos e carteiras podem ainda realizar operações para fins de proteção 
conforme regulamentação vigente. Todas as operações são verificadas pela área de 
Operações e Compliance diariamente no fechamento dos mercados através do cálculo das 
prévias diárias, que tem como procedimento verificar todos os ativos negociados e respectivo 
preço em comparação com o preço médio e/ou preço de fechamento. 

 
9.12. Caso ocorram indícios de irregularidade nos preços negociados, o Compliance pode solicitar 

documentação e evidência que deêm base para o preço executado, tanto para o emissor de 
ordem como para a contraparte que executa as operações. O Compliance, com base nas 
informações prestadas, avaliará se os esclarecimentos forem satisfatórios e suficientes. Caso 
se confirme a irregularidade o Compliance deverá reportar o caso com recomendação de 
denúncia ao COAF, CVM e SEC caso seja aplicável. 

 
9.13. Em caso de transações que as contrapartes possam ser identificadas, o Compliance poderá 

realizar due diligence nos intermediários, gestoras e emissores, com o intuito de verificação e 
prevenção da utilização de tais instituições que tenham como objetivo atividades legais e 
impróprias. 
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9.14. O Compliance poderá adicionalmente realizar procedimento de diligência, caso os fundos e 
carteiras tenham títulos e valores mobiliários objetos de distribuição privada como renda fixa, 
ações, direitos creditórios e empreendimentos imobiliários, com o objetivo de garantir a 
observação do padrão mínimo de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo. Vale ressaltar que atualmente a Geo Capital, negocia ativos listados em bolsa de 
valores ou balcão organizado. 

 
9.15. Com base nas recomendações internacionais – Convenção das Nações Unidas contra 

Corrupção, 40 Recomendações do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e o 
Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), etc. –, a regulamentação brasileira determina que 
as instituições dispensem especial atenção a operações que envolvam as seguintes categorias 
de clientes: 

 
(i) Atividades suspeitas de financiamento ao terrorismo ou atividades ilícitas; 

 
(ii) Investidores não residentes, especialmente constituídos sob a forma de trusts; 

 
(iii) Investidores com grandes fortunas geridas por instituições financeiras; 

 
(iv) Pessoas politicamente expostas, com altos cargos políticos ou públicos, sendo 

caracterizadas como: 

 
a. Que desempenharam ou exercem cargo público relevante nos últimos 5 anos, no Brasil 

ou de outros países, assim como familiares e/ou representantes; 
b. Função pública relevante, como chefe de estado, governos, empresas públicas ou 

dirigente de partido; 
c. Familiares de pessoa politicamente exposta, parentes de linha direta, cônjuge, 

companheiro (a) e/ou enteado. 

 
9.16. Serão utilizados os sites abaixo para busca, conforme disposto no “Guia de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro” – 
2014 de publicação da ANBIMA. 

 
 The Financial Conduct Authority (FCA UK) – www.fca.org.uk 
 Prudential Regulation Authority – www.bankofengland.co.uk 
 Google – www.google.com 
 Justiça Federal – www.cjf.jus.br 
 OCC – www.occ.treasury.gov 
 Ofac – www.treas.gov 
 Press Complaints Commission (PCC) – www.pcc.org.uk 
 UK Gov – www.direct.gov.uk 
 Unauthorized Banks – http://occ.treas.gov/ftp/alert/2008 

28a.pdfhttp://occ.treas.gov/ftp/alert/2008-28a.pdf 
 US Oregon Gov – www.oregon.gov 
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9.17. Por fim, ao firmar o Termo de Adesão ao Código, cada Colaborador atesta ter lido e tomado 
conhecimento, comprometendo-se a zelar para que as regras e princípios contidos sejam 
integralmente cumpridos. 
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10. Política de Suitability 
 

10.1. Na forma prevista na Instrução CVM nº 558, a Geo Capital será distribuidora de cotas dos 
fundos sob sua gestão e portanto, estão sujeita às regras da Instrução CVM º 539/2013 e 
normas gerais de Melhores Práticas providas pela ANBIMA. 

 
10.2. A Política de Suitability (“Suitability”) tem como objetivo possibilitar a análise apropriada da 

situação financeira, experiência e objetivos de investimento do cliente para verificação da 
adequação dos produtos ao perfil de risco atribuído aos clientes. 

 
10.3. As regras presentes nesta política se aplicarão a toda e qualquer recomendação de produtos 

ou serviços para clientes, realizados através de contato pessoal ou outro tipo de 
comunicação. 

 
10.4. O Diretor responsável pelas atividades de Distribuição da Geo Capital é o Sr. Pino Marco Di 

Segni. 

 
10.5. Os procedimentos descritos a seguir serão aplicados a todas titulares da conta, conforme 

definição da Instrução CVM nº 539/2014 e CVM nº 554/2014, exceto aos tipos previstos pela 
regulamentação vigente. 

 
10.6. A verificação do perfil do cliente será feita através da análise dos seguintes itens: 

 
(i) Se o produto é adequado aos objetivos de investimento do cliente, observado 

especificamente: 
a. Período no qual o cliente deseja manter o investimento; 
b. Preferência declarada quanto à assunção de riscos; e 
c. Finalidades do investimento 

 
(ii) Se a situação financeira do cliente é compatível com o produto; 

a. O valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; 
b. Os valores e ativos que compõe o patrimônio do cliente; e 
c. Necessidade futura dos recursos declarada pelo cliente 

 
(iii) Se o cliente possui conhecimento necessário para compreender os riscos 

relacionados ao produto. 
a. Tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tenha 

familiaridade 
b. A natureza, volume, período e frequência das operações já realizadas pelo 

cliente no mercado de capitais; 
c. Formação acadêmica e experiência profissional do cliente. 

 
10.7. Será atribuído ao cliente após essa análise um perfil de risco, podendo este ser: 

(i) Conservador 
(ii) Moderado 
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(iii) Arrojado 
(iv) Agressivo 

 
10.8. O(s) produto(s) da Geo Capital serão categorizados para avaliação, de forma a adequar o nível 

de risco ao perfil do cliente. O(s) produto(s) serão categorizados de acordo com: 

 
(i) Riscos associado ao produto e aos ativos que o compõe; 
(ii) Perfil dos emissores e prestadores de serviço; 
(iii) Existência de garantias; e 
(iv) Prazos de carência 

 
10.9. A classificação do(s) produto(s) será feita em prazo não superior a 24 meses, por categoria 

de perfil de risco conforme item pelo 10.7., sendo o Diretor de Controles Internos e Gestão 
de Risco responsável pela validação. 

 
10.10. Para todos os efeitos, é vedada a recomendação dos fundos da Geo Capital nos casos: 

 
(i) Perfil do cliente não seja adequado ao produto; 
(ii) Não sejam obtidas informações que permitam a classificação do perfil do cliente; 
(iii) As informações relativas ao perfil do cliente estejam desatualizadas. 

 
10.11. Em caso de incompatibilidade de perfil de risco, a área de Distribuição alertará o cliente de 

forma clara sobre as divergências entre os perfis de risco ou pela impossibilidade de 
determinação do perfil do investidor (se for o caso). 

 
10.12. Caso o cliente deseje prosseguir, mesmo após a formalização da não adequação de perfil 

e/ou da impossibilidade de determinação do perfil de risco, a área de Distribuição deverá 
obter do cliente declaração expressa de que está ciente da ausência, inadequação ou 
desatualização de perfil de risco. 

 
10.13. O preenchimento do questionário é de inteira responsabilidade do cliente, bem como a 

veracidade e informações prestadas por ele. 

 
10.14. O processo de Suitability da Geo Capital foi estabelecido com base nas normas e regras legais, 

porém de acordo com seus próprios critérios, sendo estes exclusivos a empresa. A utilização 
de outros questionários não é válida para os mesmos fins. 

 
10.15. O perfil de risco do cliente e do(s) produto(s) da Geo Capital, será atualizado em prazo não 

superior a 24 meses. 

 
10.16. Todas as informações que tratam esse capítulo ficarão armazenadas por 5 (cinco) anos 

contados da última operação realizada pelo cliente na sede da Geo Capital, ou prazo 
superior se assim definido pelos órgãos reguladores. 
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11. Política Anticorrupção 
 

11.1. A Geo Capital, está sujeita às leis anticorrupção, que responsabilizam a gestora 
administrativamente e civilmente pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional e estrangeira, através de seus sócios, diretores, gerentes e colaboradores que atuem 
em nome da sociedade. 

 
11.2. Entre as práticas abusivas, estão vedadas as atividades de: 

 
(i) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
 

(ii) comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 
prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

 
(iii) comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
 

(iv) no tocante a licitações e contratos: 
 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo; 

 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 
pública ou celebrar contrato administrativo; 

 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em 
lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ou 

 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com a administração pública; 

 
 

(v) dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 
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11.3. O Compliance da Geo Capital, através de seus sócios e diretores de Compliance, estão 
comprometidos a seguir os procedimentos internos e padrões de conduta a fim de minimizar 
os riscos de ocorrência de práticas de corrupção. 

 
11.4. Em atendimento a Lei 8.420 de 18 de março de 2015, a GEO Capital irá implementar programa 

de Compliance para: 

 
(i) comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo 

apoio visível e inequívoco ao programa; 
 

(ii) padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a 
todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos; 

 
 

(iii) padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, 
a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 
associados; 

 
(iv) treinamentos periódicos sobre o programa de integridade; 

 
(v) análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade; 

 
(vi) registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; 

 
(vii) controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiros da pessoa jurídica; 
 

(viii) procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos 
licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor 
público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a 
fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões; 

 
(ix) independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do 

programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento; 
 

(x) canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e 
terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; 

 
(xi) medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade; 

 
(xii) procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações 

detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados; 
 

(xiii) diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, 
tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados; 

 
(xiv) verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, 

do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas 
jurídicas envolvidas; 
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(xv) monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na 

prevenção, detecção e combate à ocorrência dos  atos  lesivos previstos  no art.  5o da Lei  no 
12.846, de 2013; e 

 
(xvi) transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos 

políticos. 
 

11.5. Todos os funcionários, sócios e colaboradores da Geo Capital, através da assinatura do termo 
de aderência ao Código, dão ciência e cumprimento, conforme a Lei Anticorrupção de 1º de 
agosto de 2013 (Lei Nº 12.846) e pelo Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

 
12. Controles e Procedimentos Internos 

 
12.1. Fica eleito o sócio FABIO MAEYAMA, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.387.118-69, o Diretor 

de Controles Internos da Geo Capital e Gestão de Risco (“Diretor de Compliance” ou área 
“Compliance”), em atendimento do disposto na Instrução CVM º 558 Art. 4º inciso IV, estando 
este devidamente registrado no estatuto da empresa. 

 
12.2. As atividades desenvolvidas pelo Compliance não estarão subordinadas, em qualquer 

hipótese, à área de gestão de recursos ou área de distribuição, conforme disposto na Instrução 
CVM nº 558 artigo 4º parágrafo 3º incisos I e II. 

 
12.3. É obrigação da área de Compliance: 

 
(i) Acompanhar as políticas descritas neste Código, bem como fiscalizar os atos e deveres de 

todos os Colaboradores nos termos presentes e demais políticas aos quais a Geo Capital 
aderir; 

 
(ii) Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de 

ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as disposições deste 
Código e das demais normas aplicáveis à atividade da Geo Capital para apreciação da Diretoria 
da Geo Capital; 

 
(iii) Atender prontamente todos os Colaboradores da Geo Capital para receber informações sobre 

eventuais descumprimentos deste Código; e 

 
(iv) Identificar possíveis condutas contrárias a este Código, que possam caracterizar direta ou 

indiretamente o descumprimento pelos Colaboradores pelo disposto no Código e outras 
políticas designadas pela Geo Capital. 

 
(v) Definir os princípios gerais e éticos a serem observados por todos os Colaboradores da Geo 

Capital, constantes deste Código ou de outros documentos que vierem a ser produzidos para 
este fim, elaborando sua revisão periódica; 
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(vi) Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento das 
atividades de todos os Colaboradores da Geo Capital, inclusive por meio dos treinamentos 
previstos no Capítulo II deste Código; 

 
(vii) Estabelecer controles internos, em relação a prática e procedimentos das áreas de atuação de 

cada Colaborador, visando mitigar riscos e produzido anualmente a revisão dos processos e 
aderência a este Código pela Geo Capital e seus Colaboradores. 

 
(viii)  Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o descumprimento dos 

preceitos éticos e de Controles Internos previstos neste Código ou nos demais documentos 
aqui mencionados, e também apreciar e analisar situações não previstas; 

 
(ix) Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo quando estes não 

solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial; 

 
(x) Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da auditoria interna 

ou externa ou outros assessores profissionais; 

 
(xi) Tratar todos os assuntos que cheguem ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo e 

preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da Geo Capital, como 
também dos Colaboradores envolvidos; 

 
(xii) Definir e aplicar eventuais sanções aos Colaboradores; 

 
(xiii) E, ainda, analisar situações que possam ser caracterizadas como “conflitos de interesses” 

pessoais e profissionais. Esses conflitos podem acontecer, inclusive, mas não limitadamente, 
em situações que envolvam: 

 
a. Investimentos pessoais; 

 
b. Transações financeiras com clientes fora do âmbito da Geo Capital; 

 
c. Recebimento de favores/presentes de administradores e/ou sócios de companhias investidas, 

fornecedores ou clientes; 

 
d. Análise financeira ou operação com empresas cujos sócios, administradores ou funcionários, 

o Colaborador possua alguma relação pessoal; 

 
e. Análise financeira ou operação com empresas em que o Colaborador possua investimento 

próprio; ou 

 
f. Participações em alguma atividade política. 

 
12.4. Sem prejuízo da competência da Área de Controles Internos, a fiscalização dos Colaboradores 

e das atividades da Geo Capital é responsabilidade de cada Colaborador, que está obrigado a 
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relatar imediatamente ao Compliance qualquer irregularidade na conduta de outro(s) 
Colaborador(es) que testemunhar ou que tiver ciência. 

 
12.5. Não devem ser tomadas quaisquer decisões de desenvolvimento de novos produtos e/ou 

serviços financeiros sem prévia divulgação ao Compliance. 

 
12.6. Mediante ocorrência de descumprimento, suspeita ou indício de descumprimento de 

quaisquer das regras estabelecidas neste Código ou aplicáveis às atividades da Geo Capital 
que cheguem ao conhecimento do responsável pela área de Compliance, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos neste Código, este poderá se utilizar de registros e sistemas de 
monitoramento eletrônico e/ou telefônico para verificar a conduta dos Colaboradores 
envolvidos. 

 
12.7. Todo conteúdo que está na rede pode ser acessado pelo Compliance, caso haja necessidade. 

Arquivos pessoais salvos em cada computador serão acessados caso o Compliance julgue 
necessário. A confidencialidade dessas informações deve ser respeitada e seu conteúdo será 
disponibilizado ou divulgado somente nos termos e devidos fins legais e/ou em atendimento 
a determinações judiciais. 

 
12.8. O Compliance poderá utilizar as informações obtidas em tais sistemas para decidir sobre 

eventuais sanções a serem aplicadas aos Colaboradores envolvidos, nos termos deste Código. 

 
12.9. O Compliance realizará inspeções periódicas com base em sistemas de monitoramento 

eletrônico e/ou telefônico, independentemente da ocorrência de descumprimento ou 
suspeita ou indício de descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste Código 
ou aplicáveis às atividades da Geo Capital. 

 
12.10. Mensagens de correio eletrônico de Colaboradores poderão ser interceptadas e abertas, 

computadores poderão ser auditados sem que isto represente invasão de privacidade. 

 
12.11. Todo e qualquer Colaborador da Geo Capital que souber de informações ou situações em 

andamento, que possam afetar os interesses da Geo Capital, gerar conflitos ou, ainda, se 
revelarem contrárias aos termos previstos neste Código, deverá informar o Compliance para 
que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 
12.12. Caberá ao Compliance, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam atribuídas no Código: 

 
(i) comprovar a entrega do Código e demais documentos de conhecimento obrigatório aos 

Colaboradores, bem como de que seus termos foram lidos, entendidos e aceitos por tais 
Colaboradores; 

 
(ii) conhecer, analisar e aprovar os relatórios previstos no Código; e 

 
(iii) requerer, conforme julgue necessário, explicações, informações e esclarecimentos adicionais 

acerca dos relatórios aqui previstos. 
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12.13. O Compliance irá acompanhar de forma sistemática as atividades relacionadas com o sistema 
de controles internos, que deve ser objeto de relatórios anuais contendo: 

 
(i) as conclusões dos exames efetuados; 

 
(ii) as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de 

cronograma de saneamento das mesmas, quando for o caso. 
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13. Disposições Finais 
 

13.1. As penalidades previstas nesse Código poderão ser aplicadas a qualquer Colaborador que viole 
as disposições aqui previstas, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais 
estabelecidas em lei, conforme aplicável. 

 
13.2. Os Colaboradores que não comunicarem eventuais violações ao Código ou omitirem 

informações relevantes também estarão sujeitos às sanções disciplinares e legais acima 
mencionadas. 

 
13.3. Ao firmar o Anexo I - Termo de Adesão ao Código de Ética e Conduta, cada Colaborador 

atestará a leitura, entendimento e ciência do Código de Ética e Conduta. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
 
 
 

Por meio deste instrumento eu,  , inscrito no CPF sob o 
nº  , declaro para os devidos fins que: 

 
1. Estou ciente de que as políticas, regras e obrigações constantes do Código de Ética e Conduta da 
Geo Capital Gestora de Recursos Ltda. (“Geo Capital”), como um todo, passam a fazer parte dos meus 
deveres como Colaborador da Geo Capital, incorporando-se às demais regras de conduta adotadas 
pela Geo Capital, bem como ao Termo de Confidencialidade. 

 
2. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a Geo Capital qualquer fato que eu venha a ter 
conhecimento que possa gerar algum risco para a Geo Capital. 

 
3. A partir desta data, a não observância do Termo de Confidencialidade e/ou deste Termo de Adesão 
poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das 
penalidades cabíveis, ensejando inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão 
de contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de 
Trabalho, ou desligamento ou exclusão por justa causa, conforme minha função à época do fato, 
obrigando-me a indenizar a Geo Capital e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e 
danos e/ou lucros cessantes, independente da adoção das medidas legais cabíveis. 

 
4. As regras estabelecidas no Termo de Confidencialidade e no Termo de Adesão não invalidam 
nenhuma disposição societária, do contrato de trabalho, nem de qualquer outra regra estabelecida 
pela Geo Capital, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas 
situações relacionadas à minha atividade profissional. 

 
5. Participei do processo de treinamento inicial da Geo Capital, onde tive conhecimento dos princípios 
e das normas aplicáveis às minhas atividades e da Geo Capital e tive oportunidade de esclarecer 
dúvidas relacionadas a tais princípios e normas, de modo que as compreendi e me comprometo a 
observá-las no desempenho das minhas atividades, bem como a participar assiduamente do programa 
de treinamento continuado. 

 
6. Tenho ciência de que é terminantemente proibido fazer cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimir 
os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da Geo Capital e circular em ambientes externos 
à Geo Capital com estes arquivos sem a devida autorização, uma vez que tais arquivos contêm 
informações que são consideradas como informações confidenciais, conforme descrito no Termo de 
Confidencialidade. 

 
7. Tenho ciência de que a Geo Capital poderá gravar qualquer ligação telefônica realizada ou recebida 
por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela Geo Capital para minha atividade profissional. 

 
8. Tenho ciência de que a Geo Capital poderá monitorar toda e qualquer troca, interna ou externa, de 
meus e-mails, bem como meus acessos a sites e arquivos eletrônicos. 
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9. Tenho ciência de que a senha e login para acesso aos dados contidos em todos os computadores, 
inclusive nos e-mails, são pessoais e intransferíveis, de modo que me comprometo a não divulgá-los 
para outros Colaboradores da Geo Capital e/ou quaisquer terceiros. 

 
10. Declaro ainda, para todos os fins, (a) não figurar no polo passivo de qualquer processo judicial, 
administrativo ou arbitral que seja relevante para meu patrimônio pessoal, ou que possa afetar meus 
negócios ou reputação profissional; (b) não figurar no polo passivo de qualquer processo onde tenha 
sido prolatada nos últimos 5 (cinco) anos condenação judicial, administrativa ou arbitral que seja 
relevante para o meu patrimônio pessoal, ou que tenha afetado meus negócios ou reputação 
profissional; (c) não estar inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras 
e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC; (d) não ter sofrido condenação por crime falimentar, prevaricação, suborno, 
concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a 
economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, 
o sistema financeiro nacional ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; (e) não estar 
impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (f) 
não estar incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; (g) não estar incluído em relação de 
comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado; 
(h) que não tem contra si títulos levados a protesto; (i) que, nos últimos 5 (cinco) anos, não ter sofrido 
punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do 
Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC; e (j) que, nos últimos 5 (cinco) anos, não ter sido acusado em 
processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. 

 

São Paulo, [*] de [*] de 20[*] 
 
 
 

Nome:    
 

CPF:    
 

Cargo:    
 
 
 

Assinatura:    
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ANEXO II 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes (doravante denominadas 
as “Partes”), de um lado, GEO Capital Gestora de Recursos LTDA, Geo Capital empresária limitada, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.331.654/0001-26, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social (doravante denominada a “Geo 
Capital”); e, do outro lado, [•••], [qualificar] (doravante denominada o “Contratado”). 

 

PREÂMBULO 
 

CONSIDERANDO QUE o Contratado é funcionário/colaborador/prestador de serviços da Geo Capital 
e, em virtude de tal vínculo, durante o exercício de suas atividades, terá acesso a todas as instalações 
da Geo Capital, bem como às informações da Geo Capital que são consideradas Informações 
Confidenciais (conforme definido abaixo); e 

 

CONSIDERANDO QUE a Geo Capital deseja que tais Informações Confidenciais sejam mantidas em 
sigilo e que não sejam transmitidas a terceiros sem sua autorização prévia e expressa; 

 

RESOLVEM as Partes celebrar o presente Termo de Confidencialidade, que será regido pelas cláusulas 
e condições a seguir dispostas: 

 

1. DEFINIÇÕES 
 

1.1 Para fins deste Termo de Confidencialidade deverão ser considerados os seguintes termos 
definidos: “Informação Confidencial” significa toda e qualquer informação relacionada à Geo Capital, 
aos seus sócios, assim como toda e qualquer informação relacionada aos negócios da Geo Capital, em 
especial quaisquer informações e/ou materiais de natureza técnica ou negocial, incluindo, mas não se 
limitando a: (i) planos de negócios da Geo Capital ou que tenham sido adotados pela Geo Capital no 
passado; (ii) esboços de novos planos de negócios da Geo Capital ou sugestões de alterações ao plano 
de negócios atualmente adotado pela Geo Capital; (iii) pesquisas estratégicas desenvolvidas ou 
contratadas pela Geo Capital; (iv) informações sobre a composição e política de investimento das 
carteiras e fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Geo Capital; (v) informações sobre 
os clientes da Geo Capital (sua identificação, volume de recursos sob gestão, dentre outras 
informações a eles relacionadas); (vi) documentos relacionados às atividades de administração e 
gestão de valores mobiliários efetuadas pela Geo Capital, sejam tais documentos produzidos para 
serem apresentados aos potenciais novos investidores ou para investidores atuais, sejam eles 
produzidos pela Geo Capital ou pelos atuais e/ou potenciais novos investidores, tais como análises, 
pareceres, estudos, previsões, ou qualquer outro material que contenha ou tenha sido preparado a 
partir dessas informações; (vii) estratégia comercial da Geo Capital; (viii) informações relativas ao seu 
pessoal e processos de remuneração/indenização; (ix) informações sobre estruturas personalizadas 
de fundos de investimentos e/ou gestão de recursos elaboradas pela Geo Capital; e (x) nomes, 
segredos comerciais e quaisquer outros documentos produzidos pela Geo Capital. As Informações 
Confidenciais poderão ser fornecidas ao Contratado oralmente ou por escrito através dos seguintes 
meios, incluindo, mas não se limitando a CDs, disquetes, desenhos, modelos, dados, especificações, 
relatórios, compilações, programas de computador, patentes, relatórios financeiros e econômicos de 
clientes e fornecedores, potenciais concorrentes, cópias de contratos, produtos existentes ou futuros 
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e outros materiais quaisquer que tenham sido obtidos ou conhecidos antes ou depois da vigência 
deste Termo de Confidencialidade. 

 

“Colaborador(es)” significam todos os diretores, sócios, administradores, funcionários, 
representantes, colaboradores, prestadores de serviços ou estagiários da Geo Capital 

 

2. OBJETO 
 

2.1 O objeto do presente Termo de Confidencialidade é de estabelecer os termos e condições a serem 
observados pelas Partes no que se refere às Informações Confidenciais, e, especialmente, a obrigação 
do Contratado de manter em sigilo todas e quaisquer Informações Confidenciais obtidas em 
decorrência do vínculo mantido com a Geo Capital. 

 

3. USO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 

3.1 O Contratado somente poderá utilizar as Informações Confidenciais para atender os interesses e 
objetivos da Geo Capital decorrente do exercício de suas funções. 

 

4. TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES 
 

4.1 As Informações Confidenciais não poderão ser transmitidas pelo Contratado a quaisquer pessoas, 
sejam elas: potenciais investidores, prestadores de serviços ou terceiros conhecidos ou não no 
decorrer do exercício das funções individuais. As informações contidas nos espaços e arquivos virtuais, 
bem como e-mail são pessoais, sigilosas e intransferíveis, não podendo ser transmitidas a qualquer 
pessoa, mesmo que pertencente ao mesmo departamento. 

 

4.2 O Contratado não poderá transmitir Informações Confidenciais a outros Colaboradores da Geo 
Capital, exceto caso tal informação seja necessária para o desempenho das funções dos demais 
Colaboradores. 

 

4.3 As Partes reconhecem que a transmissão das Informações Confidenciais a quaisquer terceiros 
somente ocorrerá mediante expressa autorização por escrito dos diretores da Geo Capital, na qual 
deverá constar a Informação Confidencial específica que poderá ser divulgada, bem como o terceiro 
ao qual ela deverá ser fornecida. 

 

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
5.1 O Contratado obriga-se a: 

 
(a) somente revelar a Informação Confidencial aos Colaboradores da Geo Capital que tenham 
celebrado Termo de Confidencialidade idêntico ao presente e cujas atividades pressuponham o 
conhecimento de Informação Confidencial para a realização dos interesses e objetivos da Geo Capital; 

 

(b) não revelar a terceiros, outros funcionários ou prestadores de serviço da Geo Capital as 
Informações Confidenciais, exceto se expressamente autorizado, por escrito, por diretor da Geo 
Capital; 

 

(c) por ocasião do encerramento de seu vínculo com a Geo Capital, não divulgar quaisquer 
Informações Confidenciais; 
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(d) não divulgar ou fazer uso das Informações Confidenciais fornecidas pela Geo Capital ou por 
terceiros, bem como não fazer uso das Informações Confidenciais de forma a prejudicar os interesses 
da Geo Capital e de seus clientes; 

 

(e) não reproduzir qualquer material contendo Informações Confidenciais, fornecido ou gerado pela 
Geo Capital, a menos que tal reprodução seja expressamente autorizada por diretor da Geo Capital e 
necessária para a execução de suas funções; 

 

(f) após o rompimento de seu vínculo com a Geo Capital, devolver à Geo Capital todas as Informações 
Confidenciais, informações criadas ou recebidas em decorrência do vínculo do Contratado com a Geo 
Capital, incluindo cópias, extratos ou trabalhos realizados, em qualquer meio, reconhecendo que tais 
informações são de exclusiva propriedade da Geo Capital, no prazo de 5 (cinco) dias contados do 
referido rompimento; 

 

(g) manter em sigilo as Informações Confidenciais como provavelmente mantém suas informações de 
interesse pessoal; e 

 

(h) indenizar e manter a Geo Capital indene com relação a qualquer custo, despesa ou prejuízo 
(incluindo despesas com advogados e custas judiciais) que venha a incorrer em razão de violação da 
obrigação de sigilo aqui prevista, sem qualquer limitação. 

 

5.2 As disposições previstas no item 5.1 não deverão impedir que o Contratado revele quaisquer 
Informações Confidenciais que: 

 

(a) sejam de conhecimento público, nesta data, ou que tenham se tornado do conhecimento do 
público em geral por meio de eventos que não sejam resultantes de atos praticados pelo Contratado 
em virtude de violação ao presente Termo de Confidencialidade; 

 

(b) já sejam do conhecimento do Contratado à época em que lhe foram fornecidas pela Geo Capital, 
mas desde que não lhe tenham sido transmitidas de forma confidencial; 

 

(c) tenham sido desenvolvidas de forma independente pelo Contratado sem o auxílio ou utilização, 
direta ou indireta, de informações derivadas dos entendimentos entre o Contratado e a Geo Capital 
ou das próprias Informações Confidenciais; 

 

(d) devam ser reveladas por determinação legal, ordem de autoridade governamental ou judicial 
competente, caso em que o Contratado deverá cumprir com o disposto nos itens 7.1 e 7.2 abaixo; e 

 

(e) tenham sido disponibilizadas pela Geo Capital ao Contratado em caráter não confidencial. 
 

5.3 O não cumprimento pelo Contratado de quaisquer termos e condições deste Termo de 
Confidencialidade implicará na responsabilização civil e criminal do Contratado, seus representantes, 
administradores, funcionários e outros que também estiverem envolvidos na violação das regras de 
sigilo e confidencialidade das Informações Confidenciais aqui estabelecidas, momento no qual a Geo 
Capital poderá tomar todas as medidas legais pertinentes. 
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6. COMUNICAÇÃO COM EMPRESAS DE MÍDIA 
 

6.1 Visando resguardar os interesses da Geo Capital, face à alta sensibilidade com que informações 
relacionadas ao mercado financeiro e de capitais e às atividades da Geo Capital são recebidas, 
somente o diretor responsável pela Geo Capital perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM ou 
pessoas por este prévia e expressamente autorizadas podem manter qualquer tipo de comunicação, 
em nome da Geo Capital, com jornalistas, repórteres, entrevistadores ou agentes da imprensa falada 
ou escrita inclusive portais de internet (a “Empresa de Mídia”). 

 

6.2 É vedado ao Contratado, sob qualquer circunstância, conceder declaração à Empresa de Mídia 
falada ou escrita, que possa aparentar ou ter conteúdo discriminatório em virtude de raça, religião, 
cor, origem, idade, sexo, incapacidade física e mental ou de qualquer outra forma não autorizada 
expressamente em lei, assim como a utilização de expressões de baixo calão ou não condizentes com 
a melhor educação. 

 

6.3 É vedado ao Contratado, sob qualquer circunstância, conceder declaração à Empresa de Mídia 
falada ou escrita que possa aparentar ou possuir orientação político-partidária. 

 

7. REVELAÇÃO ÀS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 
 

7.1 Caso o Contratado venha a ser legalmente obrigado a revelar, por qualquer entidade 
governamental competente, deve imediatamente comunicar o Compliance. As informações 
solicitadas devem ter no mínimo 2 (dois) dias contados a partir do recebimento da notificação da 
entidade governamental, permitindo à Geo Capital requerer medida cautelar ou outro recurso legal 
apropriado a fim de impedir ou limitar a divulgação da Informação Confidencial. 

 

7.2 Caso, a despeito das medidas adotadas pela Geo Capital, o Contratado seja obrigado por 
determinação legal a revelar Informações Confidenciais, deverá revelar tão somente as Informações 
Confidenciais que forem legalmente exigíveis e empreenderá seus melhores esforços para obter 
tratamento confidencial a quaisquer Informações Confidenciais que forem assim reveladas. 

 

7.3 A obrigação de notificar a Geo Capital subsiste mesmo depois de rescindido o contrato individual 
de trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo indeterminado. 
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 No término da vigência deste Termo de Confidencialidade ou, ainda, mediante requisição da Geo 
Capital, a qualquer tempo, todas as cópias de quaisquer Informações Confidenciais ou parte delas que 
permanecerem em posse do Contratado deverão ser devolvidas à Geo Capital ou destruídas, e a 
devolução ou destruição deverá ser devidamente certificada pela Geo Capital. 

 

8.2 Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou societária do 
Colaborador com a Geo Capital, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e condições 
aqui estabelecidos. 

 

8.3 A transgressão a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo de outras medidas legais 
cabíbeis, será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador às sanções que lhe forem 
atribuídas pelo Geo Capital. 

 

8.4 Este Termo de Confidencialidade será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. Fica desde logo eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para 
julgar todas e quaisquer controvérsias que possam surgir com relação a este Termo de 
Confidencialidade, com renúncia expressa das Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam este Termo de Confidencialidade em 2 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

São Paulo, [*] de [*] de 20[*] 
 

GEO Capital Gestora de Recursos LTDA 

Contratado 

 
 
 
 

Nome: 
 

CPF: 
 

Testemunhas: 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Nome: 
 

CPF: CPF: 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS PESSOAIS 
 
 
 

Eu, [ NOME DO FUNCIONÁRIO ], portador da Cédula de Identidade nº [ XX.XXX.XXX-XX], inscrito no 
CPF sob o nº [ XXX.XXX.XXX-XX ], declaro para os devidos fins que: 

 
 

1. Não pratiquei, durante o [▪] semestre do ano de 20[▪▪], qualquer ato em desacordo com o disposto 
na Política de Investimentos Pessoais do Código de Ética e Conduta da Geo Capital Ltda. 

 

 
2. Não tenho participação em qualquer outra empresa ou associação, que possa caracterizar desvio 

ou conflito de interesse pela presente Política de Investimentos. 
 
 

3. A lista presente abaixo, representa de forma completa e fiel, a totalidade de meus investimentos 
pessoais, no âmbito do disposto na Política de Investimentos Pessoais. 

 
 

Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários 
 

Item Tipo de Ativo Listada em 
bolsa ou 
mercado 

organizado? 

Data de 
aquisição 

% do 
Patrimônio 

Gestor/Emissor Objetivo do 
Investimento 

1       

2       

3       

4 

5 

 
 

Colaborador: 
 
 
 
 

Nome: 

CPF: 

Revisor: 
 
 
 
 

Nome: 
 

CPF: 


